
 

Arctus Nordic  

Arida Pro S8 Avfuktare 

Kompakt sorptionsavfuktare som kan avfukta upp till 8 liter vatten per dygn och 90 m³ luft/h. 

 Kan avfukta 8 liter vatten/dygn 

 Blåser ut fukten ur lokalen som fuktig luft (inte flytande vatten) 

 Praktisk teknik som gör att man inte samlar upp vattnet i en tank 

 Kan användas vid alla temperaturer, även i frost 

 Har en inbyggd hygrostat för att kontrollera fuktigheten 

 Tystgående och lätt att montera 

Arctus Nordic modell Arida Pro S8 är en smidig avfuktare med överlägsen prestanda och kan 

användas i många miljöer, t.ex. 

 Källare 

 Garage 

 Tvättrum 

 Vind/loft 

 Krypgrund 

 Båt 

 Stall och sadelkammare 

 Husbil och husvagn 

 Förråd 

 Fritidshus 

Arctus Nordic Arida Pro S8 har följande prestanda: 

Sorptionsavfuktare 

Jämfört med en avfuktare som använder traditionell kompressorteknik, är kapaciteten hos en 

sorptionsavfuktare överlägsen vid låga temperaturer. En kompressoravfuktare med en nominell 



kapacitet om 25 liter/dygn avfuktar sämre än Arctus Nordic Pro S8 vid temperaturer under 17-18 

grader. 

Mycket tyst 

Arctus Nordic Pro S8 väldigt tystgående och kan användas i bostadsutrymmen utan att det upplevs 

som störande. 

Kompakt design 

Arctus Nordic Pro S8 är mycket liten och passar in nästan var som helst, med måtten 200mm x 

200mm x 200mm. Är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden. 

Lättillgängligt filter 

Dammfiltret är i en metallram i anslutning till lufttillförseln. Detta kan enkelt avlägsnas med två 

låsklämmor, utan verktyg. Luftfiltret kan enkelt rengöras och ett rent filter förlänger livslängden samt 

förbättrar prestandan. 

Enkel installation 

Arctus Nordic Pro S8 har fyra fötter. Dessa kan svängas i sidled och har hål som gör att du skruva fast 

den. Avfuktaren kan även placeras på en hylla eller golv. Det går även att montera den på en vägg 

eller upp och ned i taket. Vikten är bara 5 kg. 

Inbyggd hygrostat 

Det är viktigt att torka bort fukten, men det får aldrig bli för torrt. Arctus Nordic Pro S8 har en 

inbyggd hygrostat som kan manövreras från avfuktarens utsida. Du kan enkelt ställa in hur torr luft 

du önskar och avfuktaren slås på och av i förhållande till detta. Du kan också bestämma om fläkten 

ska sluta gå när luften är torr eller om du vill att den ska fortsätta (dock utan att avfukta) för att 

behålla luftcirkulationen. 

Möjlighet till yttre hygrostat 

Förutom den inbyggda hygrostaten kan du även ansluta en extern hygrostat. Detta är praktiskt om 

du vill mäta fuktigheten någon annanstans än där avfuktaren dränerar luften. 

Du kan ansluta luftslang 

Arctus Nordic Pro S8 kan anslutas med en 125 mm luftslang. Detta är praktiskt då avfuktaren kan 

suga in den fuktiga luften från annan plats än den står, men den torra luften släpps ut där luftrenaren 

står placerad. På så sätt skapas en värdefull luftcirkulation som gör att t.ex. vindsutrymmen och 

källare torkar ut snabbare. 

Våt luft ut ur rummet 

Den fuktiga luften blåses ut ur ett 41 mm stort munstycke. Här måste du använda en slang eller ett 

dräneringsrör och leda ut den fuktiga luften, vanligtvis utomhus via en ventil eller annat hål. Tänk på 

att det måste finnas ett fall nedåt, så eventuellt kondensvatten rinner ut från avfuktaren och inte 

tillbaka. Fördelen med denna teknik är att du inte behöver tömma en vattentank eller leda ut vattnet 



i ett avlopp. Avfuktaren är därför praktisk för placering där avlopp saknas samt i utrymmen där du 

inte alltid har uppsikt, exempelvis vindsutrymmen, krypgrunder, garage, förråd, båt och 

husbil/husvagn. 

Strömförsörjning 230 Volt 

Arctus Nordic Pro S8 ansluts enkelt till 220V/50Hz jordat strömuttag. Avfuktaren levereras med 5 

meters sladd. 

Strömförsörjning 12 Volt 

Arctus Nordic Pro S8 drar 350 watt och kan användas på en strömväxlare 12 Volt/230 V i en båt, 

husbil eller husvagn.  

Automatisk omstart 

Om ett strömavbrott inträffar, fortsätter avfuktaren att fungera så snart strömmen återkommer.  

Stabil konstruktion 

Arctus Nordic Pro S8 är byggd i ett solitt metallchassi. Kontrollpanelen, anslutningspunkter och 

strömförsörjning är väl skyddade. 

Säker och säker att använda 

Allt du behöver för att använda avfuktaren finns på utsidan. Du behöver aldrig öppna den, vilket gör 

det till en barnsäker produkt. 

 Teknisk specifikation: 

Kapacitet vid 35 grader, 90 % RH 8 liter/dygn 

Kapacitet vid 27 grader, 60 % RH 6 liter/dygn 

Max luftvolym   90 m³/h 

Ström   230V/50Hz 

Strömförbrukning vid 27 grader, 60 % RH 350 W 

Dimensioner mm (BxHxD)  200x200x200 

Vikt   4,8 kg netto 

Skyddsklass   IP24 

Ljudnivå   40 dB(A) 

Slangar ingår ej 

Video på en installation i tvättstuga https://www.youtube.com/watch?v=1sABO8rvzw4  

Bilder nedan…. 

https://www.youtube.com/watch?v=1sABO8rvzw4


 

 

 



 

 



 

 

 





 

 


